
 

 

 

 THAI AIRWAYS+THAI SMILE 

   ไทเป เหยหลิ่ว จ่ิวเฟ่ิน อนสุรณส์ถานเจียงไคเช็ค  

ไทจง ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา วดัเหวินอ ู่ ฟารม์ชิงจ้ิง 

 เกาสง วดัเจดียเ์สือมงักร วดัฝอกวงซนั  

** พกัโรงแรมในสวนสนกุ EDA WORLD 2 คืนเต็ม ** 

 



 

 

วนัแรก        กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เหยหล่ิว – จิว่เฟ่ิน -ซีเหมินตงิ  

05.30 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ROW  ประตู 2-3 .

เคาทเ์ตอร ์D สายการบินไทย  (TG)  โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางสาํหรบัทุกท่าน

และนําท่านโหลดสมัภาระ (มีบริการอาหารรอ้นบนเครื่อง) 

08.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG632 

13.15 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ จากน้ัน นํา

ท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง  

 บ่าย   บริการอาหารว่าง แฮมเบอรเ์กอร ์+ ชานม 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เหย่หล่ิว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว

ออกไปในทะเล เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียงเต็มไปด้วยโขดหินท่ีมี

รูปทรงแปลกตาและงดงาม ซ่ึงเกิดจากการกดักร่อนของน้ําทะเลลม

ทะเล และการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกประกอบดว้ยโขดหินชะง่อน

ทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเทา้เทพธิดา รูป

เทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผ้ึงซ่ึงมีช่ือเสียงทัว่ทั้งเกาะไตห้วนั และ ทัว่

โลก จากน้ันเดินทางสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยักษัตริยก์วงสวี้  แห่ง

ราชวงศชอง จึงมีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองท่ีน่ี การ

โหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทาํใหจ้าํนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย 

ผู้คนพากันอพยพยา้ยออกไป เหลือท้ิงไวเ้พียงแต่ความทรงจํา 

จนกระทัง่มีการใชจ่ิ้วเฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายทาํภาพยนตร ์" เปยฉิง

เฉิงช่ือ " และ " อู๋เหยียนเตอะซนัซิว " ทศันียภาพภูเขาท่ีสวยงามใน

ฉากภาพยนตรไ์ดดึ้งดูดนักท่องเท่ียวจาํนวนมากเดินทางมาช่ืนชมความงดงามของท่ีน่ี นอกจากน้ียงัมีถนน

คนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนั ทาํใหจ่ิ้วเฟ่ินกลบัมาคึกคกัชีวิตชีวาอีกครั้ง ใหท่้านไดเ้พลิดเพลิน

ในการจบัจ่ายซ้ือของกินท่ีแปลกตา อีกทั้งยงัมีบวัลอยเผือกท่ีโด่งดงัท่ีสุดในไตห้วนั เน่ืองจากมีรสชาติแบบ

ดั้งเดิมไม่เหมือนท่ีไหน ท่านสามารถซ้ือกลบัมาเป็นของฝากได้ นอกจากน้ียงัมีสินคา้อีกมากมายท่ีทาํให้

ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัถนนคนเดินท่ียาวท่ีสุดในหมูบ่า้นจ่ิวเฟ่ิน  ใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูป ตามอธัยาศยั ได ้ 

จากน้ันใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ แหล่ง

ศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นไตห้วนั มีรา้นคา้ของฝาก ก๊ิฟช็อป สไตลว์ยัรุ่นมากมาย อิสระท่านช้

อปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ มากมายตามอธัยาศยั 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เมนู บุฟเฟห ์ชาบู ชาบู 

 



 

 

พกัที่ โรงแรม WONSTAR XIMENDING HOTEL ใกลต้ลาดซีเหมินตงิ ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง      ไทเป- อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค – รา้นขนมพายสปัปะรด - ตกึไทเป 101 (ไม่รวมข้ึนตึก) – 

GERMANUIM - ไทจง – ฝงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเท่ียวชม  อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค อดีตผูนํ้าของไตห้วนั สรา้งขึ้ นเพ่ือราํลึกถึงคุณงามความดี

ของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็นท่ีรักและศรัทธาของคน

ไตห้วนั ซ่ึงใชเ้วลาในการสรา้งถึง 3 ปี โดยสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 

2523  ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปป้ัน

เหมือนท่านเจียงไคเช็คท่ีสรา้งจากโลหะสมัฤทธ์ิ   จะประดิษฐานอยู่

ชั้นบนดา้นในของอนุสรณส์ถาน สาํหรบัรูปแบบการก่อส รา้งเป็นไป

ตามวฒันธรรมจีนตัวตึกสีขาว หลงัคาปูดว้ยกระเบ้ืองสีฟ้า ผนังทํา

ดว้ยหินอ่อนทั้ง 4 ดา้น มีสนามหญา้สวนดอกไมสี้แดงอยู่ดา้นหน้า เป็น 3 สีเดียวกบัสีธงชาติไตห้วนั เป็น

ตวัแทนของทอ้งฟ้า พระอาทิตยแ์ละเลือดเน้ือท่ีสูญเสียไป   เป็นสญัลกัษณแ์ห่งอิสรภาพ   ความเสมอภาค

และภราดรภาพ นําทุกท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสบัปะรด ซ่ึงพายสบัปะรดเป็นขนมช่ือดงัของไตห้วนั มี

รสชาติกลมกล่อมจนเป็นท่ีรูจ้กัไปทัว่โลก อิสระใหทุ้กท่านไดล้องทานขนมพายสบัปะรด นอกจากน้ียงัมี

ขนมอีกมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย ์ขนมพายเผือก ขนมต่างๆนานชนิด ให้

ทุกท่านไดล้องชิม เลือกซ้ือก่อนเดินทางกลบับา้น จากน้ันนําท่าน

ไปยงั (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟทต์ึก 101 ชั้น89 ) ใหท่้านไดถ่้ายรูปคู่

กับแลนด์มาร์คของประเทศไตห้วัน ตึกท่ีมีความสูงเป็นอันดับ 5 

ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซ่ึงมีความสูงถึง 508 

เมตร ซ่ึงดา้นล่างเป็นหา้งสรรพสินคา้ ท่ีรวบรวมรา้นคา้แบรนดด์ัง

ระดับโลกไวม้ากมาย อาทิเช่น ALDO, BOTTEGA VENETA, 



 

 

BURBERRY  ,CALVINKLEIN , CHANEL , COACH , GUCCIM ,GIORDANO, HUGO BOSS , LOUIS 

VUITTON,  LONGCHAMP, LANCOME,LE MER, MONT BLANC, MIDO, MCM , OMEGA, PANERAI,  

PRADA,POLO ,ROLEX ,  SHISEIDO , SUPER DRY , TAG HEUER, VERSACE , ZARA  เป็นตน้ 

   เที่ยง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา 

จากน้ันนํา ศูนยเ์ครื่องประดบั GERMANIUM เป็นสรอ้ยมีพลงัพิเศษช่วยในการปรบัสมดุลใน ซ่ึงสามารถ

ปรบัสภาพประจุลบ บวกในร่างกายใหส้มดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยใหร้่างกายสด

ช่ืน ลดอาการปวดเม่ือยและนอกจากน้ันยงัมีนาฬิกา หลากหลายแบรนด์จากทัว่โลกใหท่้านไดเ้ลือกชม 

นอกจากน้ียงัมีสินคา้ชนิดอ่ืนใหท่้านไดเ้ลือกชม 

   จากน้ันนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไทจง เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดับ3 ของไตห้วนั

ทั้งอาหารทอ้งถ่ินและอาหารนานาชาติสไตล์ Street Food ทาํใหดึ้งดูดทั้ง

นักท่องเท่ียวและคนทอ้งถ่ินไดม้ากมาย มีอะไรน่าสนใจสาํหรบัคนทุกเพศ

ทุกวยัดว้ยความท่ีฟ่งเจ่ียไนท์มารเ์ก็ตตั้งอยู่ใกลก้บัมหาวิทยาลยัฟ่งเจ่ีย จึงมี

สินคา้เก่ียวกบัแฟชัน่และวยัรุ่น นักเรียน นักศึกษาขายในราคาไม่แพงมากดว้ย สินคา้ขึ้ นช่ือไดแ้ก่ รองเทา้

กีฬา ONITSUKA TIGER , NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS ,  

 ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เมนู สเตค็ หมู เน้ือ ไก่ ปลา พรอ้มสลดับาร ์ 

 พกัที่  โรงแรม THE SUN HOTSPRING HOTEL TAICHUNG พกัหอ้งพกัน ้าส่วนตวั ผ่อนคลายความเม่ือยลา้  

วนัที่สาม     ไทจง – ฟารม์แกะชิงจิ้ ง –  ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัเหวินอู่ –แวะชิมชา -  เกาสง  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่าน เยี่ยมชม ฟารม์เล้ียงแกะชิงจิ้ ง เป็นฟาร์มเล้ียงแกะท่ีอยู่บนภูเขาสูง สภาพภูมิประเทศและ

ส่ิงก่อสรา้งต่างๆโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด ์แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆคือ บริเวณฟารม์ท่ีเล้ียงแกะ

และบริเวณชมวิว ในบริเวณฟารม์เราสามารถสมัผัสแกะไดอ้ย่างใกลชิ้ด เชิญท่านอิสระใหอ้าหารแกะ และ

ถ่ายรูปกับแกะตามอัธยาศัย สภาพภูมิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทั้งปี ท่านสามารถถ่ายรูปสวน

ดอกไมใ้นบริเวณใกลเ้คียง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวไตห้วนั 

รอบๆทะเลสาบแห่งน้ีจะมีจุดสาํคญัท่ีท่องเท่ียวมากมาย ทะเลสาบแห่งน้ีมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นํา

ท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะท่ีเล็กท่ีสุดในโลก พรอ้มกับใหท่้านนมสัการรูปเคารพของ พระ

ถังซําจัง๋ ณ วัดพระถังซ้าจัง๋ ท่ีตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา จากน้ัน นําท่านกราบไหวส่ิ้ง

ศักด์ิสิทธ์ิท่ี วัดเหวินอู่  เช่น นักปราชญ์ขงจ้ือ นักปราชญ์แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความ

ซ่ือสตัย ์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตวั ท่ีตั้งอยูห่นา้วดั ซ่ึงมีมลูค่าตวัละ 1 ลา้นเหรียญ ไตห้วนัโดยระหว่างทาง

ท่านจะสามารถช่ืนชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองเกา

สง  

  ค า่  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีแคระ  

นําคณะท่านเขา้ภายในอาณาจกัร EDA-WORLD ใหท่้านอิสระ ชอ้ปป้ิง มีรา้นคา้ถึง 123  รา้นคา้  , 

อาคารสแควรไ์ดถู้กออกแบบใหเ้ป็นแบบสถาปัตยกรรมเขตรอ้น พรอ้มทั้งรวบรวมภตัตาคารช่ือดงั ท่านท่ี

ช่ืนชอบการชอ้ปป้ิงก็มี โซน OUTLET MALL  ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนดด์งัชั้นนําของโลก, 

เพ่ือใหทุ้กท่านไดม้ีความสุขกบัการช๊อปสินคา้กบัส่วนลดราคาสุดพิเศษมากมาย บนพ้ืนท่ีกว่า  58,000 

ตารางเมตร รวบรวมรา้นคา้สินคา้แบรนดด์งักวา่ 300 แบรนด ์, อาทิ Gucci, YSL, A / X, DKNY, Tommy 



 

 

Hilfiger, และ Polo Ralph Lauren ... และอ่ืน ๆ   เพ่ือใหคุ้ณไดซ้ื้อสินคา้แบรนดท่ี์คุณช่ืนชอบในราคา

พิเศษสุดๆ อิสระใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

พกัที่ พกัโรงแรมสุดหรูในอาณาจกัร EDA World โรงแรม EDA SKYLARK HOTEL หรือเทียบเท่า  

  

 

  

 

 

 

 

วนัที่สี่ เกาสง - ทะเลสาบดอกบวั –วดัเจดียเ์สือ มงักร-  ถ่ายรูปสถานีรถไฟ BOULERVARD – สวนสนุก 

EDA WORLD อิสระเครื่องเล่น + ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั – พกัในสวนสนุก EDA- WORLD     

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันชม เจดียเ์สือมังกร ตั้งอยู่ภายในทะเลสาบดอกบวั ห่างจากศาลาฤดูใบไมผ้ลิและศาลาฤดูใบไม้

ร่วงไปทางทิศใตป้ระมาณ 700 เมตร บริเวณปากมงักรจะเป็น

ทางเขา้สู่ภายในเจดีย ์และบริเวณปากเสือจะเป็นทางออก สามารถ

ขึ้ นไปยังชั้นบนเพ่ือชมทิวทัศน์รอบ ๆ บึงท่ีมีส่ิงปลูกสรา้งและวัด

ต่างๆ รอบบริเวณ เจดียค์ู่แห่งน้ีถูกสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นท่ีระลึกแก่เทพ

เจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย์การเดินเขา้ไปทางปากของ

มงักร และเดินออกมาทางปากของเสือถือเป็นเสมือนการเปล่ียนจากความโชครา้ยใหก้ลายเป็นความโชคดี 

นําท่านแวะถ่ายรูป FORMOSA BOULOVARD โดมแห่งแสง ตั้งอยู่

ภายในสถานีรถไฟใตดิ้น MRT Formosa Boulevard Station ซ่ึงเป็น

จุดเ ช่ือมต่อระหว่าง  2 สายรถไฟสีส้มและสีแดง  เ ป็นงาน

ประติมากรรมกระจกสีกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ออกแบบโดย

สถาปนิกช่ือดังชาวอิตาลี ท่ีเป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆดว้ย

แนวคิดของดิน น้ํา ลม ไป เป็นสี แดง เหลือง น้ําเงิน เขียว เป็นอีก

หน่ึงไฮไลทข์องเมืองเกาสง 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพ้ืนเมือง 

ใหท่้านอิสระ ชอ้ปป้ิง หรือเล่นเคร่ืองเล่น สถานท่ีท่องเท่ียวใหม ่ดินแดนในฝันของคนทุกเพศทุกวยับนเน้ือ

ท่ีกว่า 8600 ตารางเมตร มีรา้นคา้ถึง 123  รา้นคา้  , อาคารสแควร์ไดถู้กออกแบบใหเ้ป็นแบบ



 

 

สถาปัตยกรรมเขตรอ้น พรอ้มทั้งรวบรวมภัตตาคารช่ือดัง ท่านท่ีช่ืนชอบการชอ้ปป้ิงก็มี โซน OUTLET 

MALL  ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนดด์งัชั้นนําของโลก, เพ่ือใหทุ้กท่านไดม้ีความสุขกบัการช๊อป

สินคา้กบัส่วนลดราคาสุดพิเศษมากมาย บนพ้ืนท่ีกว่า  58,000 ตารางเมตร รวบรวมรา้นคา้สินคา้แบ

รนดด์งักวา่ 300 แบรนด ์, อาทิ Gucci, YSL, A / X, DKNY, Tommy Hilfiger, และ Polo Ralph Lauren ... 

และอ่ืน ๆ   เพ่ือใหคุ้ณไดซ้ื้อสินคา้แบรนดท่ี์คุณช่ืนชอบในราคาพิเศษสุดๆ อิสระใหทุ้กท่านเลือกกิจกรรม

ท่ีชอบสนุกกนัอยา่งเต็มท่ีภายในอาณาจกัร EDA WORLD 

    เย็น อิสระอาหารเย็นเพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

พกัที่ พกัโรงแรมสุดหรูในอาณาจกัร EDA World โรงแรม EDA SKYLARK HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

 

 

  

 

 

 

วนัที่หา้ วดัฝอกวงซนั – สนามบินเกาสง – กรุงเทพ   

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําท่านสักการะพระอามิตพุทธท่ี พุทธสถานฝอกวงซัน  

เป็นวัดท่ีมีช่ือเสียงมากในไต้หวัน เป็น 1 ใน 4 วัดใหญ่ท่ีสุดของ

ไตห้วนัประจําภาคใต้ ชมพระอุโบสถพระพุทธรูป 14,800 องค์ ท่ี

สามารถบรรจุศาสนิกชนได้ถึง  1 ,000 คน ไฮไลท์ของท่ี น่ีคือ

พระพุทธรูปองคใ์หญ่สูงถึง 33 เมตร ประดิษฐานโดดเด่นอยู่บนเขา

ลอ้มรอบดว้ยพระพุทธรูปอีก 480 องค ์มีอาณาเขตกวา้งขวางปกคลุมภูเขาทั้งลกู 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารจนีพ้ืนเมือง 



 

 

  ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเกาสง  

   15.20 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI SMILE  เที่ยวบินที่ TG2689 

   17.50 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทับใจ.ขอบคุณทุกท่านที่ใช้

บริการ    

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุ

ต  า่กว่า12 

ปี ) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุต  า่

กว่า12ปี) 

พกัเดี่ยว

จา่ยเพิ่ม 

จ านวน

ท่ีนั่ง  

13 – 17 เมษายน 2561 

 TG632 BKK-TPE  08.35-13.15 

TG2689 TPE-BKK  14.15-17.00 

 

37,900. 

 

36,900.- 

 

35,900.- 

 

7,500.- 

 

31+1 

 **** ราคา เด็กทารก INFANT คิดเฉพาะค่าตัว๋ 5,000 บาท ***** 

หมายเหตุ     บรษิทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรอืสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม

บรษิทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ี มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง  20  ท่าน ขอสงวนการ

เปล่ียนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ / การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่ เท่ียวตาม

รายการไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

อตัราค่าบรกิารดงักล่าวรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกมื้ อ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 น้ําหนักสมัภาระขาไปท่านละไมเ่กิน 30 กิโลกรมั (TG) ขากลบัไมเ่กินท่าน 20 กิโลกรมั (Thai Smile), ค่าประกนั

วินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 



 

 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท)

ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่าง 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไมร่วม 

 ค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

 ค่า VAT 7 %   หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 %  

 ทิปไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 900 NTD ต่อคนลูกคา้ 1 ท่าน ในส่วนของหัวหนา้ทวัรท่ี์

ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

 เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. ในการจองครั้งแรก มดัจ  าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 20 วนั ( ไม่นบั

รวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ )   

**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นเทศกาลซ่ึงทางสายการบินมีการเก็บค่าตัว๋เต็มจาํนวน  ตัว๋เคร่ืองบินการนัตีการจ่ายเงินล่วงหน้า

เต็ม 100% ซ่ึงเมื่อจองแลจ่ายมดัจาํแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไมม่ีการคืนค่ามดัจาํใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋

เคร่ืองบินไปแลว้  

หากมีการยิกเลิกหรือขอเล่ือเดินทาง ผูจ้องจะไมส่ามารถทาํเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางส่วนได ้

เวน้แต่ 

1.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หกั

ค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไมม่ีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ้่ายอ่ืนใด 

1.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้ันก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไป

แลว้หรือมีค่าใชจ้่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่าน้ัน 

1.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิก

ตอ้งรับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ํามัน

เช้ือเพลิง และบริษัทฯ จะหกัค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ้่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ 

1.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

1.5  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุ

ในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

2 การยกเลิก 

2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป ยึดเงินในส่วนมดัจ  า 



 

 

2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง นอ้ยกว่า 20 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์

2.3 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 7 วนั เก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์ 

ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือกรุป๊ท่ีมีการการนัตีค่ามดัจาํท่ี

พกั  โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไมอ่าจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร ์ ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมา

จ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 

1. จาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํา่ผูใ้หญ่ 20 ท่านขึ้ นไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

สาํคญั 

 4. บริษัทฯไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูก

ทาํรา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 5. ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ี

กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

 6. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้

โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคา

ตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, 

ไมท่านอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

ก่อนออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 



 

 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไมส่ามารถเดินทางพรอ้มคณะไมว่า่

ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถนํามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เมื่อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

  13. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 

ขอ้ควรระวงั : กรณีถือหนงัสือเดินทางต่างชาต ิ กรุณาเช็คเรื่องการยืน่วีซ่าเขา้  ประเทศไตห้วนั กบั

เจา้หนา้ที่ทุกครั้ง 

 

 

 

 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนัน้บริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี  ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

 


